
négyszemközt
bőven sorolhatnánk még. Az egyik leg-
kirívóbb: sokat esznek, isznak az előadás
alatt, úgy, hogy a tányérban, pohárban
mindig van is valami. Kétszer is moso-
gatnak ugyanakkor az ebédlőasztalon (!),
de az edényben nincs víz, azaz a mosoga-
tás már jelzett. Érthetetlen és funkciótlan
keveredés.

Végezetül s mintegy összegzésül egy
olyan zavaró tényezőről kell szólni, amely
nem csupán a rendezőt, hanem az egész
társulat hozzáállását minősíti. Valami
disszonanciát fedezhetünk fel darab és elő-
adás, színészek és rendezőt között. A drá-
ma utolsó jeleneteiben csaknem minden
szereplő a színen van. A nagy veszekedés
után ki így, ki úgy, ki ezért, ki azért elol-
dalog, elmenekül, elrohan, kimegy. Egye-
dül marad a leginkább kilátástalan sorsú
Tatjana. A debreceni előadáson minden

színész hatásos abganggal vonul le a szín-
padról, be is jön mindenkinek a taps. Ettől
azonban még azok a részek is, amelyek
szépek, hatásosak, gorkijiak voltak,
visszamenőleg megkérdőjeleződnek. És
ekkor már nem úgy vetődik fel a kérdés :
szabad-e egy pályakezdő rendezését
tovsztonogovi mércével mérni. Hiszen már
nem egy vizsgarendezésről van szó, egy
olyan vizsgáról, amely egyébként
rendkívül nehéz feladat, s amely részlet-
megoldásaiban a rendező vitathatatlan fel-
készültségét bizonyítja. Azt, hogy Rencz
Antalnak voltak gondolatai a Kispolgá-

rokról, és elsősorban tapasztalatlansága
magyarázza, hogy még nem mindig si-
került megfogalmaznia színpadon is e
gondolatokat. Az igényes darabválasztás,
az előadás egyes megoldásai jelzik: előbb-
utóbb létrejön a most hiányolt szintézis is.
Ehhez azonban az egész társulat se-
gítségére, megváltozott alapállására van
szükség.

Gorkij: Kispolgárok
(Debreceni Csokonai Színház)

Fordította: Makai Imre. Rendezte: Rencz
Antal f.h. Díszlet: Langmár András. Jelmez:
Greguss Ildikó.

Szereplők: Gerbár Tibor, Andaházy Mar-
git, Reviczky Gábor, Nagy Anna m. v., Kóti
Árpád, Novák István, Mátray Márta, Agárdy
Ilona, Sárosdy Rezső, Csíkos Sándor, Besse-
nyei Zsófia, Somorjai Éva, Szabó Ibolya,
Pagonyi Nándor.

FÖLDES ANNA

Erdélyi Antigoné --
Ronyecz Mária

Ronyecz Mária nem szeret és nem szokott
nyilatkozni. Az a híre, hogy nem is tud.
Ettől aztán mindketten zavarban vagyunk.
A riporter igyekszik meggyőzni a
színésznőt, hogy nem magánéletéről,
színházi belügyekről vagy nehezen kör-
vonalazható szakmai álmokról fogja fag-
gatni; a színésznő viszont kifejti, hogy
nem szereti a színészélet külsőségeit, sem
azokat a pályatársait, akik a nap minden
órájában színészek. Szerinte a színésznek
elég, ha este a színpadon az. A sebészpro-
fesszort sem csodálják meg az utcán, bár-
milyen művésze a maga szakmájának a
műtőasztalnál, és nem ostromolják az em-
berek panaszaikkal az eszpresszóban.

Ha most bólintok, akár búcsúzhatunk is.
Éppen ezért - vitába szállok.
 Nem igazi orvos az, aki nem áll örökös

készenlétben...
Ezt elismerem - adja meg magát Ro-

nyecz. - És nem vitatom, hogy a színészi
lét és látás rányomja a bélyegét az ember-
re. Hogy én is tudatosan figyelem az em-
bereket...

Most viszont én figyelem őt. Az arca
nyílt, a magatartása zárkózott. Mozdulatai
határozottak. Valóban, inkább sebésznek
látszik, mint színésznőnek.

Nyolc esztendeje van a pályán, ennyi idő
alatt - szerepekkel, sikerekkel, kemény
munkával - kivívta magának a jogot, hogy
eltérjen a konvencionális szí-
nésznőeszménytől. De hogyan férhetett
bele vajon ez a szabálytalan jelenség a fő-
iskolai naivaeszménybe, hogy indult el a
köztudomásúan naivák számára rendsze-
resített síneken a pályán ?

- Sehogy. Már a felvételin kilógtam a
sorból. Elsőre nem is sikerült. Az utolsó
rostán nem tudtam elhitetni magamról,
hogy bele fogok férni a skatulyába. Má-
sodszorra szerencsém volt: Ádám Ottó
felvételiztetett, aki elfogadott olyannak,
amilyen akkor voltam. Tudomásul vette,
hogy nem tudok és nem is próbálok pél-
dául énekelni. Bennem maradt az iskolai
szolfézsórák emléke, amikor altnak is túl
mély voltam, és átzavartak a fiúkhoz. Ta-
lán már akkor tüskésebb voltam, mint a
többiek.

 Nem látta-e ennek valamilyen kárát a fő-
iskolán?

-- Csak a hátrányait láttam. Az évfo-
lyamtársaim itt is, ott is szerepeltek, fil-
meztek, nagyon hamar bekerültek a for-
galomba. Rám nem volt hol és talán nem
is volt miért felfigyelni.
 Hogy viselte el mindezt?
Rosszul, de fegyelmezetten. Valaha

sportoltam is. Es kész voltam rá, hogy
levonjam a kudarcok konzekvenciáit. A
diplomaosztást követő napon átmentem a
bölcsészkarra, hogy megtudjam a
beiratkozás feltételeit. Amikor kiderült,
hogy egy nappal lekéstem a határidőt,
beletörődtem, hogy színész leszek.
 Először, ha jól emlékszem, Pécsett láttam

Giraudoux Juditjában.
- Pécsett voltam először szerződésben,

és az ott töltött két és fél év alatt kaptam
egypár nehéz szerepet.
 Judit volt a legszebb?
Nem hiszem. Túlságosan bizonytalan

volt az előadás, és ma már úgy érzem,
nekem sem sikerült elég világosan felépí-
tenem a figurát. Én a legjobban a Ba-
barczy László rendezte Kaukázusi kréta-kör
Gruséjét szerettem.
 Ötödik éve van a Nemzeti Színházban.

Milyen volt ez az öt év? Milyen volt a mű-vészi
közérzete?

- Abszolút jó.
Szótlanul jegyzek. Nem kételkedem, és

nem vitázom. De Ronyecz Mária, mintha
ki nem mondott gondolataimra felelne,
folytatja:
 Nem szeretem azokat, akik örökké

panaszkodnak, nyilatkoznak, közszem-lére
teszik a maguk színházon belüli gondjait.
Szerintem ezeket színházon belül kell
megtárgyalni, megoldani. Ha pedig valaki
úgy érzi, hogy emberileg, művészileg,
végleg nem találja meg a helyét egy
társulatban, becsületesebb és hasznosabb
is, ha elmegy. Mert valóban bénító az,
amikor két színész úgy lép ki a színpadra,
közös jelenetre, hogy előtte nem is
köszöntek egymásnak. Gyűlölöm a
lazaságot, a lustaságot, és hiszek abban,
hogy az őszinte szó sok görcsöt feloldana.
Én egyébként személy szerint úgy érzem,
hogy a szerencsések közé tartozom.
Minden szezonban volt szerepem. Néha
kettő is. De elhalmozva, elkényeztetve
azért - láthatta - nem voltam. Nekem is ki
kellett várnom a Kényeskedőket, azután a
Play Strindberget és a többit. Szezononként
egy szerep persze nem sok. De van, akire
ennyi sem jut egy hetvenhárom tagú
társulatban. Jó az is, hogy az én darabjaim
- pontosabban azok,



amelyekben mostanában játszom - álta-

lában műsoron maradtak. Igy havonta
általában tizenkét-tizenöt estét játszom.

 E z , gondolom, az optimális arány.
Nem is panaszként mondom. A ta-

valyi szezon különben két komoly szere-
pet hozott: a Lear-felújításban Regant,
azután pedig a Bánk bánban Gertrudist. De
azért azt hiszem, hogy a Play Strindberg
volt nemzeti színházi sorsomban a
fordulat.

- A Play Strindberg hozta meg a megér-
demelt, régen várt sikert?
Nem is a sikert, a feladatot tartom

fontosabbnak. Amikor Marton Endre rám
bízta ezt a papírforma szerint nagyon nem
nekem való szerepet, először csak a

felelősséget éreztem. Hogy mivel sem
korban, sem alkatban nem felelek meg az
Alizzal szemben támasztott, kézenfekvő
elképzeléseknek, nyilvánvaló, hogy vala-
mi mást várnak tőlem. A feleség szerepe -
abszolút főszerep. Ha most nem találok
rá, ha csalódást okozok, ha nem tudom
betölteni jelenlétemmel a színpadot, akár
abba is hagyhatom a pályát. Ugyanezt a
szorongást és ugyanezt 'az elszántságot
éreztem most is, amikor a Bethlen Katát
elolvastam .. .

Helyben vagyunk. Hiszen valójában
azért vettem rá Ronyecz Máriát erre a ta-
lálkozásra, hogy pályájának a fordulat utá-
ni szakaszáról, Árva Bethlen Kata szere-
péről beszélgessünk.

A Budavári Palotában színre került
monodráma szinte egyértelmű kritikai és
közönségsiker. Egy-egy bírálat szóvá tette
ugyan Kocsis István drámájának
dramaturgiai, szerkesztési hibáit, a vallo-
más helyenként érezhető feszültségcsök-
kenését, de senki sem vitatta a drámai
anyag gazdagságát és a megformálás mű-
vészi intenzitását. Már olvasva is lenyű-
göző az egyalakos mű fejlődésregénnyel
felérő, szépen ívelt meseszövése és az élet-
rajz csomópontjaira épített, feszült drá-
maisága. Árva Bethlen Kata történelmileg
és irodalmilag hiteles, nagy formátumú
figurája - színpadi magányában is - drámai
hős, és Kocsis Istvánt dicséri az ismeretlen
klasszikus fennmaradt élet-művéhez
méltó, veretes drámai nyelv is.

Ronyecz Mária, aki ezúttal a dráma tel-
jes súlyát a vállán hordta, megalapozott
személyes sikert aratott a Várszínházban: a
legtöbb bíráló fenntartás nélkül nyújtotta
át neki a szuperlatívuszok csokrát. (És
iránta érzett tapintatból, az ünnep-rontás
bűnét kerülendő, még azt is elhallgatták,
amit az estéről szólván ki kel-lett volna
mondani. Hogy a teljes értékű, súlyos
drámai élmény után felesleges,
hangulatrontó és stílustalan is a budavári
este második részét alkotó, egyébként
szellemes Bernard Shaw-egyfelvonásos. A
művek szellemiségének kontrasztja nem
érvényesül, de valójában a kedély-állapoté
sem: a Nagy András László rendezte
Shaw-előadás túlságosan földhöz-ragadt
ahhoz, hogy igazi feloldást hozzon. De
beszéljünk arról, amiről érdemes - Bethlen
Katáról.)

- Hogyan találkozott Ronyecz Mária a
szereppel?

- A Nemzeti Színház romániai vendég-
szereplésekor hallottam a darabról. Akik a
Korunkban olvasták, mind lelkesen be-
széltek róla. Úgy tudtuk, hogy még nem
került színpadra. Hallottam, hogy Marton
Endrét is foglalkoztatja a darab, de szó
sem esett róla, hogy előadjuk, és fő-ként
arról, hogy ki kapja meg. Örültem neki,
amikor azt hallottam, hogy Spányik Éva
Győrben megpróbálkozik a lehetetlennel,
és színpadra viszi. Éppen készültem rá,
hogy lemegyek megnézni, amikor
váratlanul - rám osztották.
 Ezek után kétszeresen érdekelhette az

előadás.
Nem tudtam volna szabadon tanulni,

ha megnézem. Csak a próbák vége felé
kezdtem el érdeklődni a kollégáktól, a
győri rendezőtől, hogy ők hogy csinálják.

- Hogyan fogad valaki egy ekkoraszerepet?

Árva Bethlen Kata: Ronyecz Mária



- Őszintén szólva, az első ijedség el-
vette az örömömet. A darabot, a szerepet
csodálatosnak éreztem, de elfogott a fé-
lelem. A szöveg maga is óriási massza, és
szorított az idő. De ami talán még lénye-
gesebb, az a rám zúduló felelősség. Het-
ven percig partner nélkül játszani szokat-
lan és pokolian nehéz. Mint amikor az
artista alól kihúzzák a hálót. És még a kö-
tél is vékonyabb a szokásosnál. Mert a
Bánk bánban minden este úgy megyek
színpadra, hogy tudom, Sinkovits Imrére
számíthatok. A jó előadásban a színészek
úgy kapaszkodnak egymásba, mint két
kéz összekapcsolódó ujjai. Minden pilla-
natban érzik egymást. Az Árva Bethlen
Katában csak a szövegre és önmagamra
építhettem. Itt nincs kibe fogódzkodni,
kapaszkodni, sem fizikailag, sem
képletesen. És ha valaki bármelyik
pillanatban mocorog a nézőtéren, azért
mindenkor kizárólag én vagyok a felelős.
 Hogyan ké szü l t erre az erőpróbára?
 Július közepén kaptam meg a szere-

pet, és attól kezdve hajnaltól késő estig
tanultam. Amikor letettem a szöveget a
kezemből, kinyitottam a magnót. Vagy
mondtam, vagy hallgattam .. .

Magnóval tanul?
- Megpróbáltam. De soha többé nem

teszem.
 Sokan esküsznek rá.
 Engem zavar, hogy így a hallott szö-

vegnek elsősorban a ritmusa rögződik. És
ha véletlenül egyetlen szó kimarad,
összeomlik a mondat építménye. Túlsá-
gosan köt is a magnó a legelőször talált
megoldáshoz .. .

-- Milyen intellektuális segítséget vagy tá-
maszt jelentett a drámai anyag hozzáférhető
forrása? Hogyan hatottak a színpadon meg-
formált figurára Bethlen Kata írásai, levelei?

 Bevallom, nem olvastam.
 És Németh László Bethlen Kata-drá-

máját? Számomra a tervezett é s soha meg nem
írt trilógia első, 1939-ben elkészült darabja
érdekes ikercsillaga Kocsis drámájának. Költői
és találó a nagyasszony jelleméből fakadó is -
Erdélyi Antigoné. Még azt is el tudtam volna
képzelni, bármilyen bizarr, hogy ezzel a
drámával vagy ennek egy részletével
párosították volna a Budavári Palotában
Kocsis monodrámáját. Németh László, ami-
kor a szebeni ellenállóról szól, mert hiszen így
is nevezi Katát, talán még határozottabban lép
túl a vallási kérdéseken; még nyíltabban,
pontosabban a közönség számára félreérthe-
tetlenebbül politizál. Nem tudom, jelent-e va-
lamit Ronyecz Mária számára a két Kata
jellemének összevetése.

 Most készülök rá, hogy elolvassam.

Nem tudom leplezni a meglepetésemet.
Számomra Ronyecz Mária az az in-
tellektuális színésznő, aki a könyvtárban
(vagy ott is) készül szerepeire, aki feltár-
ja és minden oldalról, tehát az irodalmi
oldaláról is körüljárja. Aki szerepeiben

legalábbis részben - az intellektuális
úton szerzett élményekből táplálkozik. -
Egyszer-egyszer megpróbáltam.
Giraudoux Jud i t j ához a Bibliát használ-
tam segédkönyvnek. De ma már nem
vagyok a drámán kívüli források felhasz-
nálásának híve. Szerintem -. ez a rendező
dolga. Rám mint színészre csak az tarto-
zik, ami a szövegben van vagy onnan elő-
bányászható. A színésznek a darabon be-

lül kell maradnia, és csak arra építhet,
amit a hős elmond, illetve amit róla mon-
danak a darabban. Azokra az informá-
ciókra, amelyeket az érzékeny néző is
megkap. Gertrudisnak néhány szorosan
vett személyi és életrajzi adatát megnéz-
tem a lexikonban és Eckhardtnál, egyéb-
ként csakis a róla alkotott drámai képből
építkeztem. A szövegét szembesítettem
azzal, ahogyan őt látják a környezetében.

Monodrámánál ez nem olyan egyszerű.

- Ezért is féltem annyira a szereptől. De
a figura emberi kapcsolatait nem pótolják
a színpadon az olvasmányélmények.
Annál kevésbé, mert amit olvas-
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tam a hősről, azt nem tudom eljátszani,
átadni a nézőnek .. .

(Meggondolkodtató, vitatható nézet. De
Ronyecz Bethlen Katája igazolja színészi
munkamódszerét. Ezúttal még az a
különös helyzet is előadódott, hogy szín-
padi alakításának legvitathatóbb mozza-
natát - Bethlen Kata érzelmek által meg
nem rendített gránitkeménységét - Kocsis
drámai szövegénél meggyőzőbben
igazolják az irodalomtörténeti utalások.
Amelyeket Ronyecz úgy érzett bele a
figurába, hogy nem is olvasott! Mert Szerb
Antal szerint „Bethlen Kata minden
vallásossága ellenére nem volt a szív
embere, csak istent és önmagát szerette..."
S Németh László, amikor a maga képzelte
Erdélyi Antigonéjának már meg-töltött
alakját fedezi fel Bethlen Kata
önéletírásában, azt is elmondja róla, hogy
ez az Engesztelhetetlen Kata - „Mai
szemnek ez az anya csaknem szörnyeteg:
minthogy a nagy lelkekben többnyire van
is valami szörnyetegszerű - az indulatban,
ha nem is a formában." Németh László az,
aki hősnőjéről lényegesnek tartja
elmondani, hogy gyermekének inkább a
halálát kívánja, semmint hogy más
vallásban nőjön fel. Akit a kultikus és az
anyai szenvedély ütközete foglalkoztat .. .

- A premier lelkes hangulatában egetlen
kritikai észrevétel fogalmazódott meg Bethlen
Kata-alakításával kapcsolatban, hogy túlsá-
gosan kemény. Hogy nem rendül meg eléggé -
nem hitében, hanem lelkében, asszonyiságában
- a rázúduló sorscsapások alatt. Nem tudom,
foglalkoztatta-e ez a probléma?
 Gondoljon arra, hogy milyen rend-

kívüli agya lehetett ennek a Katának már
tizenhét éves korában is, amikor félig
gyerekként képes egy az egész környezetét
mozgásba hozó, rafinált taktikát ki-
gondolni a maga lelkiismereti szabadsá-
gának védelmére. A nem akart házasság
létrejöttétől kezdve örökös védekező
állásban él, szüksége van a folytonos fel-
vértezettségre, rá kell hogy tapadjon
alakjára a páncél. Az erő és a tartás, amely a
porba sújtott Katából sem hiányzik,
szerintem jellemének alapvető vonása.
 A kérdés csak az, hogy ez a tartás nem

hitelesebb-e akkor, ha a megrendülés katarzi-
sát érzékeltetve jut kifejezésre a színpadon. Ha
a magára öltött páncél nem gátolja a fáj-dalom
emberi, anyai reakcióinak kitörését? Nem
mintha a gyermeksirató lamentáció nem lett
volna megrendítő az előadásban. De érzésem
szerint abban is az istennel pörlő szenvedély és
sértettség jelentette az első szólamot s talán
nem annyira a fájdalom.

- Úgy érzem, igaza lenne minden ezzel
kapcsolatos bírálatnak akkor, ha az én
Katám nem egyedül lenne a színen. Ha
mások jelenlétében felszínre törő reak-
ciókat kellene megjelenítenem. Ha lenne
Katán kívül még egyetlen ember a szín-
padon, akit megfoghat, akibe beleka-
paszkodhat, akinek átadhat valamit a maga
terhéből, fájdalmából. Még ha nem is
társa, csak tanúja az ő drámájának, akkor
is. Egy létező pont, egy elérhető pólus az ő
világegyetemében. Ha akadna ilyen Kata
drámájában, akkor Katának is lenne kinek
elengednie magát. A színpadi (és a
valóságos) magány viszont pokoli tartásra
kényszeríti. És én ezt szerettem volna
ábrázolni.

Kedvem lenne vitába szállni Ronyecz
logikájával. Meggyőződésem, hogy a
Bethlen Kata formátumú gránitjellemek
éppen a világ, a másik ember előtt a leg-
keményebbek, amikor az önbecsülés és az
önmagukról tudatosan kialakított képhez
való ragaszkodásuk is gátolja a gyen-
geségnek vélt érzelmek kitörését. És ha
valaha meginognak, ha akár ideiglenesen
is, de megadják magukat a fájdalomnak,
az csak a magány perceiben, óráiban kö-
vetkezhet be. De hiszem, hogy a színész-
nek a maga lélektani hipotézisére a dráma
és az előadás érdekében volt szüksége.

- Nem kétséges, hogy Kata drámáját több
oldalról is meg lehet közelíteni. A hírek sze-
rint a győri előadás elsősorban a nő, az anya
drámáját, a mű érzelmi tartalmát állította
középpontba. Engem, megvallom, elsősorban
a dráma szellemi, világnézeti, ha úgy tetszik
politikai vonala, Bethlen Kata emberi tartá-
sának fejlődése izgatott.
 Bethlen Kata világnézete, a valláshoz

való hűsége nem változik, legfeljebb ma-
nifesztálódik a darab folyamán. Gondo-
lom, a nézők is megérzik, hogy isten és a
vallás Kocsis István drámájában és a mi
előadásunkban - fikció. Valami általáno-
sabbat, mélyebbet fejez ki. A hitről van
szó, az emberi tartásról és az embernek a
maga meggyőződéséhez való hűségéről.
 Véleményem szerint az előadás ezt teljes

mértékben kifejezésre juttatja.
 A kérdés Bethlen Kata és a modern

kor, embere számára, egyaránt az emberi
meggyőződéshez való jog védelme. Más
kérdés - folytatja Ronyecz -, hogy az ügy,
amire az ember az életét teszi, igaz ügy-e?
A küzdelem menete, súlya, tartalma
természetesen az embertől és az ügytől is
függ. A reformáció Bethlen Kata korában
nyilvánvalóan a haladást, a szabadabb
szellemiséget jelentette. De

önmagában és konkrétan a mai néző szá-
mára már nem lenne érdekes. A Katában
testet öltő belső és külső szabadságigény
viszont - korunk nagy témája.

- Nyilvánvaló, hogy az áttétel, az aktuali-
zálás - hogy ezzel a devalválódott, de lényegé-
ben helytálló fogalommal éljek - a néző dolga.
Az eredményt az előadás Igazolja. Mégis,
szeretném tudni, hogy tudatosan milyen színé-
szi eszközökkel kívánta ezt segíteni.

- Már utaltam Katának az istenhez való
változó viszonyára. Kulcsfontosságúnak
érzem a darab erre vonatkozó mondatait.
Kata egy helyen meg is fogalmazza,
amikor istenhez szól, hogy meg-változott a
viszonyunk ... A fiatalkori, áhítatos
tisztelet az isten által rámért
megpróbáltatások és csapások következ-
tében átalakul. „Igazold magad, isten" -
követeli, amikor sértettségében már nem-
csak ellenségei, de isten ellen is lázad. És
élete vége felé már egyenrangú félként
tárgyal, vitázik az istennel. Soha nem for-
dul szembe vele, de amikor emberként
felnő, akkor már érveket sorakoztat fel
isten hatalma ellenében. És lényegében
vita a választott élet is: amikor nem adja
meg magát a sorscsapásoknak, hanem
minden helyzetben megkeresi életének
emberi értelmét, tartalmát. Ez a folyamat is
érzékelteti, hogy Kocsis drámája nem
szűkíthető le a katolikus és református
vallás híveinek történelmi küzdelmére.
Igyekeztem nemcsak közölni, de érzé-
keltetni is ezt a változást.
 Ezek szerint az „antropomorfizált" isten

a dráma egyik főszereplője .. .
 Kata drámájának szereplői a maguk

fizikai létében ugyanúgy nem jelennek
meg a színpadon, mint az isten. Nekem
viszont el kellett játszanom a jelenlétüket.
Egyébként is vallom, hogy az Árva Bethlen
Kata monodráma, de nem monológ: az író
dialógusok sorozatából építette fel a maga
művét, amelyben nem válaszolnak a
hősnek. De ettől az még pár-beszéd.
Amelynek egyik fele alkotja a drámát.
 Milyen eszközei vannak egy színésznek a

színpadon meg nem jelenő partnerek megele-
venítésére?

- Ezen magam is sokat töprengtem. Az
első főpróbán még úgy játszottam, mint aki
minden elhangzott mondatára választ vár.
Mintha valóban látnám a partnereimet. De
azután kiderült, hogy ezzel
„elnaturalizálom" azt, ami egyáltalában
nem naturális. De azért nem tekinthettem
el teljesen a dialógusokban kifejezett
emberi viszonylatoktól sem. Végül is a
tekintetemmel, a nézésiránnyal



igyekszem érzékeltetni, hogy Kata általá-
ban nem magában beszél, hanem valaki-
hez szól. Voltak, akik még ezt a jelzést is
zavarónak, feleslegesnek érezték, de én
azt tapasztaltam, hogy a nézőnek szüksége
van rá.

 Hogyan lehet ezt lemérni?
Amikor az ember egyedül van a szín-

padon, nagyon pontosan érzi, hogyha
meglazul a kontaktus a közönséggel. Az
első előadások után felfedeztem, hogy
általában két levélnél hallatszik mocorgás,
köhögés a nézőtéren. Nyilvánvalóan ott,
ahol nem sikerül drámai formát adnom a
mondatoknak. Kerestem a hibát, és
rájöttem, hogy a kritikus pontokon a fejem
mozgásával, a szemem járásával, a
tekintetemmel túlságosan széttördelem a
jelenetet. Haboztam, hogy nem válik-e
túlságosan feszessé a magatartásom, ha
minden mozgásról lemondok. De amikor
kipróbáltam, bebizonyosodott, hogy ha
koncentráltabban építek a szövegre, job-
ban, intenzívebben hat. Es azóta nem-csak
a színpadi, a nézőtéri mozgás is megszűnt
ennél a jelenetnél.

 Minden kritika kiemelte, milyen nagy
művészi teljesítményt követel a szerep teljes
ívének érzékeltetése. Hiszen Bethlen Kata
tizenhét évesen lép színpadra Kocsis drámájá-
ban, és ötvenegy éves, amikor a dráma véget ér.
A színésznek lényegében maszk és jelmez nélkül
kell megöregednie.

- Ez nem is történhet másként. Azt hi-
szem, szörnyű lenne, ha közben parókát
váltanék. Zavaró is, naturalista is. De
egyébként nem is törekedtünk arra, hogy
külsőségekkel, külsőségekben jelezzük az
idő múlását. Szerintem minden maszknál
többet mond az a változás, ami Kata ma-
gatartásában, stílusában érzékelhető. Kata
úgy jut el a kis nevetések, kuncogások
korától a felelősségtudat, sőt a bölcsesség
magaslataira, mint ahogy az ember írása
átalakul a zsinórírástól a szálkás férfi-

betűkig. Az élete új tartalmát kereső, tu-
datosan cselekvő, önmagát emelt fejjel
vállaló nagyasszony mondatait már csak
ezekkel lehetne leírni.

- Feltételezem, hogy ebben az óriási színészi
próbatételben, amit Bethlen Kata szerepe
jelent, ez az átalakulás volt a legnehezebb.

- Nem biztos. Sokkal problematikusabb
volt számomra a dráma kezdete. Tudtam,
hogy minden az első percekben dől el.
Ekkor kell megnyerni a nézőt, ekkor kell
elfogadtatni vele a dráma szokatlan
nyelvét és formáját is. Tetézte a ne-
hézséget az, hogy a hős a cselekménynek
ebben a kezdeti fázisában szinte kislány.
Én pedig színészi alkatomnál fogva nem
vagyok és nem is voltam az, tehát nagyon
kell vigyáznom, nehogy mórikálással
megjátsszam és túljátsszam a figurát. Mert
ha ez bekövetkezett volna, akkor lehet,
hogy megtapsolnak, de nem-csak
magammal, Bethlen Katával is
szembekerülök. Viszont azt is tudtam,
hogy ha az első percekben sikerül meg-
ragadni a nézőket, akkor Kata megpró-
báltatásai, istennel való vitái már a szék-
hez szegezik őket.

- E s végül is hogyan fogadják a nézők a
nem könnyű előadást ?

- A legjobban a fiatalokra hat. Még a
csend is más, amikor sok a fiatal a néző-
téren. Igaz, ők nem hatódnak meg annyira,
nem sírnak, mint sok középkorú és
idősebb asszony, de nem is tapsolnak bele
a szövegbe. Jobban érzik, intenzívebben
követik magát a drámai folyamatot. A
legjobban akkor örültem, amikor előadás
után már sötét lett, azután világos, és
hosszú másodpercekig teljes volt a csend.
Csak azután robbant be a taps.

- Most már nem hiányzik, hogy hetven per-
c ig nincs kibe kapaszkodni a színpadon?

- Még premier után is hiányzott. De
addigra azért feloldódott a görcs, amit a

színpadi magánytól való félelem okozott.
Hogy bírom-e lélegzettel, erővel, és képes
leszek-e egyedül legyőzni, ennyi ideig
fogva tartani a közönséget. Most már úgy
tűnik, hogy sikerült. De a küzdelem es-
téről estére újra kezdődik. Talán csak
annyi a különbség, hogy most már belé-
jük, a nézőkbe kapaszkodom.

- Mit vár tőlük?
- Azt, hogy vállalják a maguk szerepét.

Vállalják, hogy elképzelik Kata édesany-
jának arcát, amikor a lánya fellázad. Hogy
megteremtik maguknak az előadás során
Haller Lászlót és Kata ellenfeleit is. Azt
várom, hogy mozogjon a n éző fantáziája.
És hiszem, hogy ez az igény egyben le-
hetőség, alkalom is a nézőknek. Hiszen a
legtöbb ember élvezi, ha elszabadul a
fantáziája. Es a mi előadásunk, úgy érzem,
megadja az ehhez szükséges segítséget, de
nem veszi el a nézőktől az ezzel járó
sikerélményt.
 Milyen segítségre gondol?
 Elsősorban a zenére. Simon Zoltán

valóban olyan korabeli dalokat talált,
amelyeknek a szövege híven kíséri, szinte
kiegészíti a drámát. A kórus, szándékunk
szerint, az élő díszlet funkcióját tölti be.

Pihentető esztétikai élménynek az elő-
adás szövegen túli elemei valóban rend-
kívül alkalmasak. Arra a kérdésre, hogy
vajon nem adhatott volna-e ennél többet
az előadás vizuális, koreografikus kerete
magához a drámához, voltaképpen nem
Ronyecz Máriától, hanem Vadász Ilona
rendezőtől kaphatnék csak választ. A fő-
szereplő válasz nélkül hagyott akkor is,
amikor megkérdeztem, miért kellett a
dráma eredeti, kifejező, költőibb címét -
A z újrakezdő - megváltoztatni.

Az ő dolga az újrakezdő Bethlen Kata
élő szobrának megmintázása volt. Ezt
pedig Ronyecz Mária hibátlanul oldotta
meg.


